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A. Context și fundamentarea strategiei 
 

A.1. Politici educaționale globale și europene 

În contextul politicilor educaționale promovate în Uniunea Europeană, până în 2011, termenul 

de „familie” a fost absent. Comparativ, în Statele Unite ale Americii, familia a fost vizată în 

legislație specifică privind domeniul educației încă din 1998 în contextul Legii Investițiilor în 

Forța de Muncă, alături de educația adulților (Adult Education and Family Literacy Act, Title II of 

the Workforce Investment Act, 1998). Încă de la începutul anilor 1990, experții educaționali 

nord-americani – reuniți cu precădere în Asociația Internațională de Lectură (International 

Reading Association, mai recent redenumit International Literacy Association) – au cercetat 

legătura dintre mediul de acasă și dezvoltarea literației1 la copii. Guvernul american a 

recunoscut importanța rolului părinților și a mediului de învățare oferit în familie în ceea ce 

privește dezvoltarea competențelor de citit-scris ale copiilor, Biroul de Cercetare și Dezvoltare a 

Învățământului din cadrul Departamentului pentru Educație (Office for Educational Research 

and Improvement, US Department of Education) sprijinind cercetările și diseminarea bunelor 

practici din domeniul literației pentru familie (a se vedea, de exemplu, Family Literacy, 

Directions in Research and Implications for Practice, 1996). 

Mesajele-cheie din partea Consiliului European și a Uniunii Europene din 2009 și 2010, deși fac 

referiri la importanța literației și propun obiective pentru copii și  adulți, nu menționează 

niciodată termenul „familie”. Odată însă cu apariția studiului realizat de Carpentieri, J., Fairfax-

Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental support 

initiatives to enhance early literacy development2. London: NRDC, Institute of Education, cu 

sprijinul Comisiei Europene (EAC/16/2009), sintagma „family literacy” („literație pentru 

familie”) a pătruns în documentele de politici educaționale. De exemplu, raportul despre starea 

literației în Europa realizat în 2012 de către Grupului de Experți la Nivel Înalt al Comisiei 

                                                                 
1 Prin „l i terație” înțelegem competențele de ci tit-scris, cu alte cuvinte: cunoștințele, abilitățile și atitudinile care vizează ci tit-
scrisul funcțional, aplicabil în viața de zi cu zi. Termenul este folosit în mediul organizațiilor neguvernamentale ed ucaționale din 
România, de exemplu: Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Cri tice România, Asociația Profesorilor de Limba 

ș i  Li teratura Română Ioana Em. Petrescu, Institutul Român de Educație a  Adulților, Asociația Română de Literație etc. 
2 Literația pentru familie în Europa: utilizarea inițiativelor de sprijin parental pentru îmbunătățirea literației timpurii  
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Europene a menționat literația pentru familie de 13 ori în cele 103 pagini. Consiliul de Miniștri 

al Uniunii Europene a concluzionat, referitor la literație, că „[e]ste urgent să crească eficiența 

măsurilor luate de către Statele Membre și la nivel de Uniune Europeană pentru îmbunătățirea 

literației la copii și adulți, cu precădere al celor din medii socio-economice dezavantajate. Există 

dovezi care arată că programele de literație pentru familie sunt eficiente din punctul de vedere 

al costurilor și al rezultatelor.” (Council Conclusions on Literacy, Council of the European Union, 

2012, p. 4). 

 

A.2. Ce este literația pentru familie?  

Termenul „literație pentru familie” este utilizat pentru a descrie experiența cotidiană de 

comunicare și citit-scris în cadrul familiei și al comunității, rezultatul interacțiunilor naturale 

dintre părinți (și alți adulți) și copii, precum și între copiii din aceeași familie sau comunitate. 

Copiii își dezvoltă competențele de citit-scris pe măsură ce cresc, iar în acest sens părinții sunt 

primii profesori de literație ai copiilor. Cercetările indică faptul că acei copii care participă la 

conversații în familie, cărora li se citește cu regularitate, care au cărți acasă și care 

conștientizează rostul textului scris au un avantaj în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

de citit-scris atunci când merg la școală (Morrow, 1995, Carpentieri et al., 2011). Dacă citim 

cărți interesante pe care copiii le pot înțelege, inclusiv cărți despre familii și culturi 

asemănătoare celor pe care copilul le întâlnește în comunitatea în care crește, textul scris 

dobândește sens și cititul poate devine o activitate captivantă. Discuțiile pe marginea celor 

citite dezvoltă limbajul copiilor și povestirea unor întâmplări din viața reală a adulților 

contribuie și ea la dezvoltarea imaginației copiilor.   

Literația pentru familie se referă de asemenea la inițiative de sprijin din afara familiei, 

intervenții, servicii oferite de organizații și proiecte care vizează stimularea, dezvoltarea sau 

suplimentarea interacțiunilor între copii și părinți, cu scopul de a reduce transferul timpuriu al 

inegalităților socio-economice (Carpentieri et al., 2011). Proiectul Literație la puterea a treia – 

Focalizare pe familii rome a dezvoltat și testat un program de literație pentru familie (a se 

vedea www.lit3-project.eu). 
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A.3. De ce este importantă literația pentru familie? 

Există dovezi convingătoare care ne arată că prin influențarea experiențelor de învățare de 

acasă,  inițiativele de literație pentru familie (LF) pot compensa multe dintre efectele negative 

ale statutului socio-economic și ale nivelului de educație modest al părinților. Carpentieri et al. 

(2011) au studiat șase meta-analize referitoare la intervenții de tipul literației pentru familie și 

au concluzionat că LF este mai eficientă inclusiv în termeni de rezultate și costuri decât 

majoritatea celorlalte intervenții educaționale. Această constatare coincide cu recomandarea 

Grupului European la Nivel Înalt al Experților în Literație (2012), și anume că guvernele „ar 

trebui să dezvolte inițiative mai extinse, de anvergură mai mare și mai bine coordonate de 

literație pentru familie” pentru a reduce inegalitățile și a obține „un mediu mai literat”.  

 

A.4. De ce este oportună o strategie de literație pentru familie în Municipiul Cluj -Napoca? 

Cluj-Napoca își definește dezvoltarea în termeni de calitatea vieții locuitorilor săi. Cluj-Napoca 

își propune să devină „un spațiu al realizării individuale și colective, cu cetățeni activi (…) capabil 

să (…) ofere o dezvoltare sustenabilă a comunității.” (Strategia de Dezvoltarea a Municipiului pe 

perioada 2014-2020, Viziunea, p. 9) 

În prezent, există pungi de sărăcie în municipiul Cluj-Napoca – de exemplu, Pata-Rât, Str. 

Stephenson – unde trăiesc familii cu copii numeroși în condiții de locuire care nu favorizează 

dezvoltarea unui „mediu literat”; absența preocupării suficiente a părinților pentru succesul 

academic al copiilor – deși nedocumentată specific în municipiul Cluj-Napoca – se poate intui 

din modul în care familiile relaționează cu școala. În cursul pilotării programului de literație 

pentru familie LIT3 (iulie-august 2014) am constatat, în plus față de absența abilităților de 

parenting favorabile succesului școlar, și nivelul de literație modest al părinților, precum și 

absența (sau existența în număr foarte redus  a) cărților în gospodăriile din care au provenit 

familiile beneficiare. 

În cursul discuțiilor cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială, în diferite contexte, am 

constatat preocuparea acestei instituții față de familiile sărace și în situație de excluziune 

socială, cuplată cu autodeclarata lipsă a resurselor umane pregătite suficient de bine pentru a 

aborda problemele gospodăriilor/ familiilor în sărăcie și excluziune socială într-o manieră mai 
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constructivă decât în prezent (când, în principal, sprijinul se rezumă la transferul de beneficii 

sociale).  

Considerăm că literația pentru familie pot fi o măsură de intervenție eficientă în astfel de 

situații existente în Municipiul Cluj-Napoca, deoarece: 

 Părinții din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic prezintă probabilitate 

mai scăzută de a citi cu copiii lor și de a folosi strategii eficiente prin care s ă încurajeze 

plăcerea de a citi și implicit șansele de dezvoltare a literației. 

 Mediul de acasă influențează rezultatele școlare ale copiilor. Un mediu de trai sărac este cea 

mai mare barieră în calea succesului educațional. Majoritatea copiilor care provin din 

familii/ gospodării sărace nu au acces la cărți sau alte material de citit în afara școlii. 

 Părinții își doresc cele mai bune rezultate pentru copiii lor, dar cei cu educație modestă 

deseori nu știu cum să obțină sau cum să sprijine demersurile care ar duce la aceste 

rezultate. De aceea, ei au nevoie de informații, dar și de programe comprehensive care să îi 

ajute să dezvolte acele atitudini și comportamente / obiceiuri care sunt esențiale pentru un 

bun sprijin parental.  

Inițiativele de literație pentru familie care vizează familiile dezavantajate trebuie să ia în calcul 

barierele interne și externe de care se lovesc părinții, inclusiv absența accesării serviciilor 

publice, dificultăți de învățare, bariere culturale, bariere legate de muncă, lipsa serviciilor de 

îngrijire a copiilor, stil de viață dezordonat, alte responsabilități de îngrijire  a copiilor mici. De 

aceea, sarcina de a promova și implementa literația pentru familie în mod eficient nu poate fi a 

unei instituții/ organizații. Ea trebuie asumată de către mai mulți actori din comunitate.  

Demersul nostru se poate subsuma Direcției de Acțiune Strategică (DAS) 1, Oameni și 

comunitate, conform propunerii de portofolii de proiecte prioritare pe perioada 2014-2023 

formulate de către Cluj Management and Planning Group (http://cmpg.ro/?p=328), grupul de 

experți care a elaborat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.  
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A. 5. Experiențele parteneriatului Literație la puterea a treia – Focalizare pe familii rome 

(LIT3) 

Prezenta inițiativă de strategie s-a concretizat în cadrul proiectului Literacy Cubed – Focus on 

Roma Families (LIT3), proiect implementat cu sprijinul Comisiei Europene, EACEA, programul 

LLP, nr. proiect 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR, de către Consorțiul Internațional 

Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), Asociația Learn & Vision (ALV), 

ambele din România, Pedagogical Center Crne Gore din Muntenegru și Orava Association for 

Democratic Education din Slovacia. Al cincilea partener în cadrul proiectului este University of 

Central London, Institute of Education (Marea Britanie), care a realizat evaluarea programului 

de literație pentru familie. Parteneriatul are șase organizații asociate, dintre care cinci ONG-uri 

rome. În Cluj-Napoca, ONG-ul partener asociat este Centrul de Resurse pentru Comunitățile de 

Romi. 

Prin dezvoltarea și pilotarea programului de literație pentru familii în trei comunități rome, LIT3 

a urmărit: 

 Să ofere baza de informații care să fundamenteze politici eficiente pentru promovarea 

literației în comunitățile rome prin dezvoltarea și pilotarea unui program de literație pentru 

familii rome dezavantajate; 

 Să implice factorii locali în promovarea și implementarea politicilor eficiente de literație 

pentru familii rome dezavantajate; 

 Să elaboreze curriculumul și modelul de livrare al unui program de literație pentru familie 

(lectură și educație pentru sănătate) care vizează copii de vârstă școlară mică, precum și 

părinții și bunicii lor; 

 Să ofere materiale de promovare a educației pentru sănătate pentru cabinetele medicale 

din comunitățile dezavantajate; 

 Să conștientizeze comunitatea în legătură cu rolul esențial al literației pentru familie  ca 

mijloc de îmbunătățire a șanselor de succes școlar al copiilor. 
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Programul de literație pentru familie a fost proiectat pentru o abordare flexibilă: cu excepția 

primei și ultimei sesiuni, formatorii au putut alege ordinea abordării temelor în ateliere; și 

transferabilă – un program care poate fi adaptat la alte contexte. Acest program a constat în 16 

ateliere a câte trei ore pentru copii și părinți/ bunici, care au permis timp pentru activități de 

energizare și reflecție. Participanții au servit prânzul împreună deoarece încurajarea 

comportamentelor sociale pozitive este o componentă importantă a design-ului programului. 

Fiecare atelier a fost construit în jurul unei teme educaționale sau de sănătate, de ex. sănătate, 

carieră, beneficiile faptului că suntem diferiți etc. Activitățile și strategiile de învățare au inclus 

lectura pentru copii, lectura în perechi cu formatorul și cu prietenii de lectură, jocuri de literație 

pentru învățare. Pentru îmbogățirea vocabularului, familiile au construit „bănci de cuvinte” – 

cutii în care au colectat cuvintele pe care au învățat să le folosească independent în cursul 

programului. 

 

A.5.1. Constatările LIT3 cu implicații pentru politici educaționale  

a. Constatările LIT3 în privința progresului în citire, a implicării și motivației pentru învățare 

indică faptul că programele de literație pentru familiile rome dezavantajate sunt o 

investiție bună. Această constatare coincide cu recomandarea Grupului European al 

Experților în Literație la Nivel Înalt (2012), și anume că guvernele „ar trebui să dezvolte 

inițiative mai extinse, de anvergură mai mare și mai bine coordonate de literație pentru 

familie” pentru a reduce inegalitățile și a obține „un mediu mai literat”. 

b. Literația pentru familie poate fi utilă pentru a sparge cercul vicios al dezavantajului. 

Asemenea programe sunt un exemplu excelent de gândire integrată, în care se 

recunoaște că problemele de literație au cauze și consecințe multiple, care nu pot fi 

adresate unidirecțional. 

c. Programele de literație pentru familie pot contracara stereotipurile și promova 

coeziunea socială, alături de alte proiecte comunitare, cum ar fi ludotecile, pentru a 

încuraja și sprijini incluziunea socială a romilor. 
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d. LIT3 a avut succes în toate cele trei țări, dar manifestarea succesului a fost diferită și 

experiențele programului au variat larg. Acest aspect subliniază faptul că trebuie luată în 

calcul diversitatea culturală a comunităților de romi atunci când se proiectează astfel de 

programe. 

e. Evaluarea LIT3 a relevat progrese în abilitățile de lectură ale copiilor chiar în cursul 

acestui program scurt. Aceste evaluări au fost însă subiective, fiind nevoie de programe 

mai lungi pentru a genera date de încredere despre impactul educațional al literației 

pentru familie. 

f. Lectura de plăcere ar trebui să fie o componentă cheie a programelor de literație pentru 

familie – dăruirea de cărți în LIT3 a avut succes vizibil. 

g. Cei care își propun să demareze un programe de literație pentru familii rome ar avea 

nevoie de cel puțin următoarele (în această ordine a importanței): 

 Relații de lucru bine stabilite cu comunitatea locală a romilor – relații de durată care 

se bazează pe o colaborare pe termen lung 

 Bune relații de colaborare cu organizații locale care sprijină comunitatea de romi  

 O strategie de recrutare țintită, focalizată în primul rând pe acele familii despre care 

se știe în comunitate că ar persevera în învățare, ceea ce ar fi necesar pentru 

succesul programului  

h. Experiența LIT3 indică faptul că este improbabil ca eforturile de a recruta bărbați adulți 

romi să fie eficiente. În toate cele trei țări, echipele de implementare a programului au 

resimțit că astfel de eforturi ar fi fost inutile și ar fi redus timpul și resursele disponibile 

și necesare pentru a recruta femei. 

 

A.5.2. Concluziile studiului de evaluare a programului de literație pentru familie LIT3  

Literația pentru familie produce rezultate pentru copiii romi  

Copiii romi și-au îmbunătățit abilitățile de lectură. Ei au fost antrenați prin: 



 

9 
 

 Niveluri ridicate de comunicare între ei și formatori, inclusiv prin feedback constructiv 

frecvent  

 Niveluri ridicate de comunicare și implicare activă cu colegii lor  

 Întăriri pozitive frecvente incluse în modelul promovat în program 

 Curriculum proiectat pentru a încuraja plăcerea învățării și învățarea prin joacă 

 Posibilitatea de a experimenta repetat succesul și de a construi pe acest sentiment al 

succesului 

Prin oferirea de cărți copiilor, această dimensiune a programelor de literație pentru familie a 

contribuit la realizarea unui mediu literat. 

Literația pentru familie produce rezultate pentru părinții romi  

Literația pentru familie conferă putere mamelor. Într-o anumită măsură, LIT3 a contribuit la 

creșterea încrederii în sine, la dezvoltarea conceptul de sine și întărirea participanților adulți. 

Copiii au fost surprinși și bucuroși să își vadă părinții citind, ceea ce i-a făcut mândri pe părinți. 

Literația pentru familie ajută părinții să învețe modalități noi, mai potrivite de a arăta dragoste 

pentru copiii lor, în feluri care sporesc șansele de succes în educație. 

Experiența LIT3 arată că programele de LF viitoare adresate romilor ar trebui să accentueze mai 

mult aspectele intergeneraționale ale curriculumului și activitățile care facilitează legătura 

pozitivă între părinți și copii, mai ales în grupurile unde părinții au încredere în sine și abilități 

limitate de a sprijini învățarea copiilor. 

Literația pentru familie produce rezultate pentru comunități 

Programele de literație pentru familie reprezintă oportunități de a implica toată comunitatea, 

nu doar copiii mici și părinții/ bunicii lor; copiii mai mari pot fi prieteni de lectură și mentori, 

studenții, mediatorii și liderii comunitari pot contribui cu toții. Literația pentru familie schimbă 

percepțiile negative despre școală în comunitățile de romi. 
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Beneficiile pe termen scurt 

 oportunitate pentru copii: mulți copii dezavantajați pot avea atitudini pozitive față de citit și 

alte forme de învățare, dar s-ar putea să aibă oportunități și încurajare limitate de a acționa 

în concordanță cu acele atitudini. Programele de literație pentru familie pot oferi o astfel de 

oportunitate și încurajare. 

 Schimbarea mediului de învățare de acasă; înainte de program, 9 din 10 gospodării 

implicate în studiu au avut sub 10 cărți. În Muntenegru, manualele școlare nu sunt gratuite. 

Inițiativele de dăruire de cărți – cum ar fi cea din in Lit3 – sunt o modalitate de a îmbogăți 

mediul de învățare al căminului.  

Beneficiile pe termen lung 

Cercetările despre impactul programelor de literație pentru familie care țintesc mamele 

dezavantajate din țări cum ar fi Malta și Turcia au constatat următoarele referitoare la copiii 

care au participat la program: 

după 7 ani (în adolescență timpurie): 

• Rezultate școlare mai bune, literație mai bună 

• Atitudini mai bune ale copiilor și părinților față de școală  

• Așteptări mai ridicate ale părinților față de realizările copiilor 

• Mai puține probleme de comportament 

• Relații mai pozitive între părinți și copii 

după 19 ani (vârstă de cca. 25 ani): 

• Rezultate educaționale mai bune 

• Statut ocupațional mai bun 
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A.5.3. Cum se poate încadra literația pentru familie în politicile educaționale  

Programele de literație pentru familie au potențialul de a deveni parte a strategiilor 

educaționale naționale și locale deoarece 

 Educă părinții viitoarelor generații crescând șansele de incluziune socială a grupurilor 

dezavantajate; 

 Întăresc legătura pozitivă dintre părinți și copii și contribuie la bunăstarea emoțională a 

familiei; 

 Oferă oportunități de învățare, de formare și de angajare (inclusiv pentru studenți). 

A.5.4. Cum se poate implementa literația pentru familie în practică 

Atât la copii, cât și la adulți, frecventarea regulată a atelierelor a fost asociată cu rezultate mai 

bune. Concluziile noastre conturează o serie de aspecte care necesită  atenție pentru a facilita 

recrutarea și a optimiza frecvența: 

 Actorii locali au nevoie să înțeleagă pe deplin comunitățile unde se implementează 

inițiative înainte de a finaliza designul programului. 

 Relațiile puternice și nivelul ridicat de încredere al familiilor de romi și al liderilor 

comunitari sunt esențiale pentru succesul programului. 

 Pentru a îndepărta barierele din calea participării mamelor, programele viitoare ar avea 

de câștigat dacă ar include aranjamente de îngrijire a copiilor mici, iar aceste 

aranjamente trebuie diseminate în rândul potențialilor participanți. 

 Programele ar fi mai benefice, de asemenea, dacă s -ar asigura transport gratuit la 

ateliere, sau dacă se asigură mediatori care să ajute copiii să se deplaseze.  

 Calendarul programului este important. LIT3 a avut loc vara, când copiii erau mai puțin 

încărcați și când a fost mai ușor să se recruteze studenți voluntari. Cu toate acestea, în 

unele comunități, timpul de desfășurare al programului a coincis cu munci sezoniere sau 

cu planuri de vacanță. 

 Mărimea grupului este importantă pentru învățarea cu succes – grupurile funcționează 

cel mai bine dacă fiecărui facilitator îi revin două sau trei familii.  
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 Sala de clasă nu este neapărat cel mai bun mediu pentru program – el ar trebui să poată 

fi livrat în  comunitate sau chiar la domiciliul beneficiarilor. 
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B. Viziune, misiune, valori/ principii cheie  
 

Viziunea 

La sfârșitul anului 2017, instituțiile publice cheie relevante din Municipiul Cluj-Napoca, precum 

și organizațiile non-guvernamentale partenere relevante au capacitatea (umană, materială, 

instrumentală) de a oferi programe de literație pentru familie ca măsură de creștere a nivelului 

de literație al copiilor și adulților din comunitatea clujeană.   

 

Misiunea grupului de lucru al factorilor interesați LIT3 este de a asigura resurse umane temeinic 

pregătite, materiale diverse și accesibile și resurse instrumentale flexibile și eficiente pentru 

derularea programelor de literație pentru familie în Municipiul Cluj-Napoca. 

 

Valori/ principii-cheie 

 Respect pentru demnitate umană 

 Respect pentru diversitate 

 Incluziune socială/ educațională 

 Sprijin individualizat 
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C. Analiza SWOT– situația în prezent 
Puncte tari 
- Existența programului de LF LIT3 (pilotat, 

experiențe de implementare), inclusiv a 
metodologiei de realizare a analizei de 

nevoi 
- Cooptarea UBB (FPSE) în grupul de lucru 

al factorilor interesați, care oferă acces la 
pregătirea inițială a viitoarelor resurse 

umane din învățământul din regiune 
- Deschidere din partea Casei Corpului 

Didactic de a efectua formare de 
facilitatori de LF pentru profesori și 

mediatori școlari 
- Interesul Serviciului Public de Asistență 

Socială față de proiect 
- Bună reprezentare a ONG-urilor 

educaționale din Cluj 
- Experiențe pozitive de colectare / donare 

de cărți și de implicare a diverșilor actori 
în astfel de demersuri 

- Deschiderea spre voluntariat 

Puncte slabe 
- Resurse umane foarte limitate pentru 

implementarea programului de LF 
- Disponibilitate limitată pentru voluntariat 

pe termen lung din partea studenților 
- Lipsa unui instrument validat de 

măsurare a nivelului de literație a 
adulților (ca urmare, dificultatea 

monitorizării progresului și a realizării 
evaluărilor cantitative / studiilor 
longitudinale) 

- Lipsa capacității de cercetare 

educațională, mai ales pentru studii 
longitudinale 

- Lipsa colaborării în realizarea de 
cercetare educațională în ceea ce 

privește modalitatea de dezvoltare a 
competențelor de citit-scris ale copiilor și 

adulților  
- Lipsa editurilor din grupul de stakeholderi 

și a colaborării dintre edituri și 
dezvoltatori de programe educaționale 
pentru grupuri dezavantajate 

Oportunități 

- Atenția acordată literației în general 
literației la nivelul UE (Strategia Europe 

2020) 
- Atenția crescândă acordată literației 

pentru familie la nivelul politicilor/ 
recomandărilor UE 

- Strategia MECS de prevenire a părăsirii 

timpurii a școlii 
- Strategia MECS de învățare pe tot 

parcursul vieții 
- Strategia de dezvoltare a Municipiului 

Cluj-Napoca  
- Existența legii voluntariatului care 

reprezintă un avantaj pentru studenții 
dispuși să lucreze voluntar (în plus față de 
practica pedagogică) 

- Deschiderea spre implicare și sprijin din 
partea unor ONG-uri mari care nu au fost 

Amenințări  

- Disponibilitatea limitată a părinților de a 
participa la programe educaționale 

alături de copii  
- Absența experiențelor pozitive de 

cooperare strânsă (multi-agency work) 
între instituțiile publice și cele private  

- Lipsa finanțării continue (POSDRU nu este 

o soluție) 
- „Competiția” și comunicarea defectuoasă 

dintre proiecte paralele în desfășurare 
care vizează aceeași categorie de grup 

țintă 
- Implicarea serioasă a unor instituții 

condiționată de obținerea de fonduri 
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implicate în grupul stakeholderilor (de ex. 
United Way, care s-a oferit să furnizeze 
cărți pentru copii) 

- Sprijinul televiziunii regionale (emisiunea 
TVR1 Transilvania policromă) 

- Participarea inițiatorilor proiectului în 
consorțiul educațional care promovează 

dezvoltarea de politici educaționale 
bazate pe cercetare CaliEdu 

- Interes dovedit față de campanii de 
promovare a lecturii în municipiu (vezi 
inițiative de a călători gratis pe mijloace 
de transport în comun dacă ai o carte la 
tine, alte gratuități în anumite condiții 

legate de lectură) 
- Existența unor locații publice unde adulții 

și copiii din mediile cele mai sărace sunt 
obișnuiți – într-o anumită măsură – să 

participe la diverse activități (de ex. 
Centrul de Zi Țara Minunilor) 
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D. Scop(uri) și obiective  
O1. Conștientizarea comunității clujene despre importanța literației în familie; 

O2. Pregătirea a cel puțin 20 de facilitatori de literație pentru familie în cel puțin 5 instituții și 

organizații diferite; 

O3. Constituirea grupurilor de studenți voluntari (de la Universitatea Babeș -Bolyai - Facultatea 

de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Asistență Socială -, de la Universitatea de 

Medicină și Farmacie), preferabil mixte, care să sprijine programele de literație în familie (ca 

„prieteni de lectură” sau ca asistenți ai facilitatorilor de LF); 

O4. Includerea conceptului de literație pentru familie în curriculumul de  pregătire inițială și 

continuă a cadrelor didactice; 

O5. Creșterea voluntariatului în rândul studenților viitori profesori în favoarea familiilor din 

medii dezavantajate. 
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E. Factori interesați și acțiuni asumate 
Factor interesat Acțiuni Statut 

ȘCOALA 

TALENTUM, 

ASOCIAȚIA PRO 

SCHOLA 

MONTESSORI  

Promovarea conceptului și a importanței lecturii în familie (cu copilul, 

pentru copil), inclusiv facilitarea/ mijlocirea promovării LF 

Agreate  

  

Identificarea/ Organizarea voluntarilor pentru desfășurarea 

programelor de LF (inclusiv identificarea potențialilor „prieteni de 

lectură” 

Colectare și donații de cărți + distribuire cărți colectate de către ele 

sau de către alte instituții 

Sprijinirea identificării beneficiarilor potențiali și a demersurilor de 

analiză a nevoilor pentru programe de LF 

Sprijin în selectarea/ formarea facilitatorilor de LF 

Promovarea literaturii pentru copii care să reflecte o diversitate de 

copii (incl. literatură în care copiii romi să se regăsească/ cu care să se 

poată identifica) 

UNIVERSITATEA 

BABEȘ-BOLYAI, 

FPSE 

Promovarea conceptului de învățare în serviciul comunității  Agreate în 

principiu Curs postuniversitar de educația adulților/ literație adulților/ literație 

pentru familie 

Oferirea de credite studenților care participă la practică/ acțiuni de 

voluntariat în comunități dezavantajate 

Săptămână de proiecte dedicate LF 

Conferință națională/ europeană/ internațională pentru profesori pe 

tema LF 

Includerea conceptului de LF în curriculumul de pregătire a viitorilor 

cadre didactice mai ales pentru învățământ primar și preșcolar, dar și 

pentru viitori consilieri și profesori de sprijin (pentru copii cu CES); 

Curs opțional de LF 

Practica studenților de la pedagogie (asistare + exersare ghidată) în 

școli care deservesc comunități sărace de romi (asistare + predare, 

asistare la ședințe cu părinții, sprijinirea cadrului didactic la ședințe cu 

părinții) + activități tip școală după școală; metodicianul să conducă 

analiza lecțiile astfel încât să preîntâmpine dezvoltarea  prejudecăților; 

Voluntariat – la organizații cu activități de literație care se adresează 

populațiilor dezavantajate (nu neapărat romi) și la organizații care 

lucrează pentru incluziunea socială a romilor în context educațional  
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Factor interesat Acțiuni Statut 

Lucrări de licență/ dizertații – teme de cercetare fundamentală sau 

aplicată 

Conferințe organizate – secțiune de literație pentru adulți / pentru 

familie 

Constituirea unor grupuri mixte de studenți de la științele educației/ 

pedagogie/ psihopedagogie specială etc. + asistență socială + 

medicină – care să efectueze practică și voluntariat împreună; 

Psihologii – practică în astfel de comunități (de ex. educație rațional-

emotivă, modelare comportamentală); Studenții mediciniști – la școli, 

se adresează elevilor pentru a promova educația pentru sănătate/ 

igienă personală etc. 

Colaborări cu Primăria (SPAS) și între facultăți (ex. FPSE, Facultatea de 

Asistență Socială, FSPAC pentru coordonarea / armonizarea 

demersurilor în vederea sprijinirii comunităților/ familiilor cu cele ma i 

stringente nevoi 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN CLUJ 

Promovarea conceptului de LF ca măsură de creștere a succesului 

școlar și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii; 

Agreate 

  

Monitorizarea programelor LF care se desfășoară în școli  

Extinderea programului la nivel județean, promovarea sa în rândul 

altor ISJ și la MECS 

Bibliotecile școlare și CDI – promovare, găzduire programe  

PDI – să includă LF (mai ales la clasele mici - învățători, dar și la 

(ante)preșcolari (educație parentală) 

Promovarea conceptului LF în conferințe 

CASA CORPULUI 

DIDACTIC CLUJ 

Dezvoltare profesională pentru cadre didactice și mediatori școlari 

pentru a putea livra/ facilita programul  

Agreate  

Conferințe pe tema LF sau cu secțiune de LF 

BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ 

OCTAVIAN GOGA 

Bibliotecile publice mici, comunale, orășenești și municipale pot 

organiza programe de tip „Vreau să-mi citești”, în colaborare cu școlile 

locale și cu ONG-urile de profil. În județul Cluj avem 17 bibliotecari din 

mediul rural (din cca. 67) care au fost instruiți în desfășurarea unor 

astfel de activități. 

Agreate   

Bibliotecile județene ar putea să se implice în selectarea și colectarea 

(din donații) a materialelor necesare desfășurării atelierelor. 

PRIMĂRIA CLUJ 

NAPOCA  

SPAS / DAS – identificarea familiilor care ar putea beneficia de LF / a 

se vedea beneficiarii VMG care au copii mici / cei asistați cu copii mici 

să poată participa la LF  

Agreat în 

principiu 
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Factor interesat Acțiuni Statut 

Sprijinirea derulării LF în Țara Minunilor etc. (pregătirea resurselor 

umane pentru LF) 

În curs de 

proiectare 

Donație de cărți pentru familii sub un anumit nivel de venit Agreat în 

principiu 

Promovarea/ sprijinirea diseminării LF ca măsură de intervenție 

educațională și socială (de incluziune socială a familiei)  

Agreat în 

principiu 

Alocare fonduri pentru derularea de programe la centrul de incluziune 

socială (literație pentru adulți, pentru familie) și promovarea 

conceptului în programe educaționale și culturale sprijinite 

Propuse 

Sprijinirea literației pentru familie în cadrul inițiativei Cluj – capitală 

europeană 

Agreat în 

principiu 

ADI ZMC  Formarea persoanelor care lucrează cu copii/ familii (educatori, 

manageri de caz etc.) pentru a fi capabili să livreze / asiste la livrarea 

programului de LF  

În curs de 

negociere  

Livrarea de programe de LF – adoptarea LF ca o măsură complex de 

combatere a sărăciei și excluziunii sociale 

CILSDGC & 

ALSDGC 

ROMANIA 

Promovare – legături cu rețele relevante - ELINET (European Literacy 

Policy Network la nivel EU) si global, în rândul membrilor, la nivel de 

țară etc. (conferințe, publicații, website) 

Agreate 

Advocacy – țintirea autoritățile publice locale, județene și centrale 

(Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale) 

Cercetare a) fundamentală – cadru teoretic; b) bune practici, c) 

cercetare acțiune în colaborare cu alți implementatori ai programelor 

de literație pentru familie (LF); d) analiza nevoilor (metodologie de 

realizare/ identificarea nevoilor mai specifice, a interesului 

potențialilor beneficiari față de participare etc.) 

Dezvoltare profesională pentru membri (programe de formare pentru 

facilitatori LF, inclusiv profesori) 

Coordonarea demersurilor de promovare, cercetare, advocacy, lobby 

pentru LF în România 

ALV Livrare programe de LF Agreate 

Dezvoltare resurse umane (facilitatori, inclusiv romi) 

Acreditare program de formare 

Dezvoltare materiale pentru implementarea programului (literatura 

pentru copii, ghiduri pentru facilitatori etc.) 

Promovarea LF în alte comunități din județ Propuse  
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Factor interesat Acțiuni Statut 

PREFECTURA/ 

CONSILIUL 

JUDEȚEAN 

Sprijin în identificarea nevoilor de LF 

 

Alte acțiuni propuse pentru diverse ONG-uri (ONG ale părinților, ONG-uri cu programe 

educaționale, în special pentru categorii dezavantajate, romi, ONG de voluntari, organizații 
culturale, caritabile, inclusiv de pe lângă biserici)  

- Promovarea conceptului și a importanței lecturii în familie (cu copilul, pentru copil), 

inclusiv facilitarea/ mijlocirea promovării LF 

- Identificarea/ Organizarea voluntarilor pentru desfășurarea programelor de LF (inclusiv 

identificarea potențialilor „prieteni de lectură”  

- Sprijinirea derulării programelor (oferire de gustare, cărți, spațiu, consumabile etc.  

- Colectare și donații de cărți + distribuire cărți colectate de către ele sau de către alte 

instituții 

- Sprijinirea identificării beneficiarilor potențiali și a demersurilor de analiză a nevoilor 

pentru programe de LF 

- Sprijin în selectarea/ formarea facilitatorilor de LF 

- Monitorizarea și evaluarea independentă a programelor de LF / a impactului 

programelor de LF 

- Promovarea literaturii pentru copii care să reflecte o diversitate de copii (incl. literatură 

în care copiii romi să se regăsească/ cu care să se poată identifica)  

 

 



  

Li teracy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3 
  Agreement N°. 2013- 3669  

Project N°. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR 

 

F. Strategii/ acțiuni strategice 
Strategii Acțiuni/ pași de realizare Roluri /Resurse umane, 

materiale, de timp 
Rezultate / livrabile, 
indicatori  

S1
. 

D
ez

vo
lt

ar
e 

și
 li

vr
ar

e 
LF

 

A1.1 Pregătirea resurselor umane de la Țara Minunilor 
- Elaborarea programului de formare și mentorat pentru 

facilitatori 
- Livrarea programului de formare și mentorat pentru 

facilitatori 
- Schițarea programului de LF pentru familii cu copii în 

învățământ preșcolar 
- Testarea programul de formare LF pentru familii cu 

copii în învățământ preșcolar 
- Monitorizare și evaluare 
- Finalizarea programului de formare și mentorat/ 

coaching a facilitatorilor LF pentru familii cu copii în 
învățământ preșcolar 

CILSDGC, Primăria 
(DASM) 
Voluntariat din partea 
CILSDGC;  
Fonduri de identificat (FI) 

5 facilitatori de literație 
pentru familie pregătiți 
1 programă de formare 
pentru facilitatori LF pentru 
familii cu copii în învățământ 
preprimar 

A1.2 Pregătirea mediatorilor școlari și a cadrelor didactice 
- Schițarea programului de formare pentru facilitatori LF 

pentru familii cu copii în învățământul primar 
- Livrarea programului de formare 
- Monitorizare și evaluare 
- Finalizarea programului de formare și mentorat/ 

coaching a facilitatorilor LF pentru familii cu copii în 
învățământ primar 

ALV, CILSDGC, CCD, ISJ 
Fonduri din LIT3 parțial + 
voluntariat și FI 

20 cadre didactice și 
mediatori școlari pregătiți să 
livreze LF 
Program de formare a 
facilitatori LF pentru familii 
cu copii în învățământul 
primar 

A1.3 Pregătirea resurselor umane de la ADI ZMC CILSDGC, ADI ZMC 
Fonduri ADI ZMC + 
voluntariat 

5 facilitatori LF pregătiți 
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Strategii Acțiuni/ pași de realizare Roluri /Resurse umane, 
materiale, de timp 

Rezultate / livrabile, 
indicatori  

A1.4 Elaborarea standardelor de performanță pentru 
facilitatorii LF 

CILSDGC, ALV prin 
consultare cu UBB, CCD 
Voluntariat + FI 

Standarde de performanță 
pentru facilitatori LF 

A1.5 Dezvoltarea instrumentelor de monitorizarea și evaluare 
a livrării LF  

CILSDGC, ALV, UBB 
Voluntariat + FI 

Un set de instrumente de 
M&E  

A1.6 Livrarea programului de LF  DASM, ADI ZMC, BJ O 
Goga, Școala N Iorga, 
Școala Talentum  
Resurse umane ale 
instituțiilor + FI + 
voluntariat 

Cel puțin 20 familii participă 
la programul de LF 

S2
. 

Pr
om

o
vo

ar
e 

/ 
D

is
em

in
ar

e:
 

A2.1. Prezentare la conferința studenților UBB / FPSE: 
Dezvoltarea literației pentru familie în comunități rome 
dezavantajate: rezultate, experiențe, posibilități  

CILSDGC, UBB - 26 noi 
2015 
Voluntariat  

1 prezentare și discuții de 
tipul masă rotundă despre LF 
în general și programul de LF 
din Cluj-Napoca – cel puțin 
10 participanți vizați 

A2.2. Prezentare la a 17-a ediție a conferinței Nordic Literacy 
Conference (aug 2016, Turku, FI) 

CILSDGC 
FI + fonduri personale 
ale prezentatorului  

1 prezentare a experiențelor 
de LF din Cluj-Napoca 
realizată la conferință 

A2.3 Prezentare la Conferința europeană de Lectură din 
Madrid 

CILSDGC 
FI + fonduri personale 
ale prezentatorului 

1 prezentare a experiențelor 
de LF din Cluj-Napoca 
realizată la conferință 

A2.4. Prezentare la cel puțin 1 conferință / întâlnire organizată 
de CRCR 

CRCR 
FI + fonduri personale 
ale prezentatorului 

1 prezentare a Programului 
de LF 
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Strategii Acțiuni/ pași de realizare Roluri /Resurse umane, 
materiale, de timp 

Rezultate / livrabile, 
indicatori  

A2.5. Prezentarea LF (experiențe, rezultate) la Transilvania 
Policromă 

CILSDGC, ALV, CRCR, UBB 
– oct 2015- dec 2017 
Voluntariat  

Cel puțin 4 apariții la 
Transilvania Policromă  

A2.6. Includerea conceptului în curriculumul de pregătire 
inițială și continuă a profesorilor 

UBB, anul academic 
2016-2017 
Voluntariat + FI 

Cel puțin o programă de 
pregătire a viitorilor profesori 
discută conceptul de LF 

A2.7. Prezentare la conferința anuală CCD despre rezultate și 
experiențe LF în Cluj-Napoca 

ISJ, CCD, ALV, CILSDGC 
Voluntariat  

1 prezentare a Programului 
de LF 

A2.8 Prezentare la conferința anuală ALV despre rezultate și 
experiențe LF în Cluj-Napoca 

ALV 
Voluntariat  

1 prezentare a experiențelor 
de LF din Cluj-Napoca 
realizată la conferință 

A2.9 Prezentare la Adunarea Generală ALSDGC despre 
rezultate și experiențe LF în Cluj-Napoca 

CILSDGC 
Voluntariat  

1 prezentare a experiențelor 
de LF din Cluj-Napoca 
realizată la conferință 

A2.10 Articol publicat în Consilierul de Lectură CILSDGC, ALV 
Voluntariat 

1 articol referitor la 
experiențele LF din Cluj-
Napoca 

A2.11 Promovarea programului de LF în cadrul proiectelor 
relevante: Together against Poverty /TAP (CILSDGC), 
Emotional Education for Early School Leaving Prevention / 
EUMOSCHOOL (CILSDGC) 

CILSDGC 
Costuri acoperite de 
CILSDGC  

Cel puțin 2 prezentări, cel 
puțin 5 organizații europene 
informate (IT, PL, ES, HU, NL, 
EE) 
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Strategii Acțiuni/ pași de realizare Roluri /Resurse umane, 
materiale, de timp 

Rezultate / livrabile, 
indicatori  

S3
. 

A
dv

oc
ac

y 

A3.1. Pregătirea și utilizarea unui instrument de advocacy 
adresat instituțiilor publice pe baza rezultatelor cercetării de 
la Țara Minunilor (ex. Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
Agenția Națională pentru Romi) 

CILSDGC, Primăria 
(DASM) Cluj-Napoca 
FI + voluntariat 

Cel puțin două instituții 
centrale sensibilizate 

A3.2 Pregătirea și utilizarea unui instrument de advocacy 
adresat organizațiilor neguvernamentale 

ALV (CaliEdu), CILSDGC 
FI + voluntariat 

Cel puțin 10 organizații 
neguvernamentale (de ex. 
Noi orizonturi, PATRIR, FDSC, 
Human Catalyst, CeRe, CRDE 
etc.) 

S4
. 

Sp
ri

jin
 p

en
tr

u 
im

pl
em

en
ta

re
 

A4.1 Identificarea studenților viitori profesori/ asistenți 
sociali/ personal medical interesați de voluntariat și pregătirea 
lor pentru a sprijini implementarea LF 

Primăria Cluj-Napoca, 
ADI ZMC, ISJ Cluj, CRCR, 
BJ O Goga, UBB 
FI + voluntariat 

Cel puțin 50 studenți viitori 
profesori/ asistenți sociali/ 
personal medical cooptați ca 
voluntari LF sau cercetători ai 
LF 

A4.2. Identificarea studenților viitori profesori/ asistenți 
sociali interesați de cercetare în domeniul LF și propunerea 
unor teme relevante 

UBB, FPSE 
FI + voluntariat 

Cel puțin 5 studenți 
manifestă interes față de 
temă 

A4.3. Identificarea părinților interesați de LF – cu copii 
preșcolari sau din învățământ primar și organizarea / 
derularea programului LF 

Primăria 
ISJ 
Fonduri proprii 

Cel puțin 20 familii 
identificate și implicate în 
derularea programelor LF 

A4.4 Monitorizarea impactului LF Primăria, ISJ, CILSDGC 
Fonduri proprii + FI 

Un raport de monitorizare  

A4.5 Identificarea și atragerea sprijinului din partea United 
Way Romania (cărți pentru copii) 

Primăria (DASM) 
CILSDGC 
Fonduri proprii 

Un acord de parteneriat 
semnat 
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Strategii Acțiuni/ pași de realizare Roluri /Resurse umane, 
materiale, de timp 

Rezultate / livrabile, 
indicatori  

A4.6 Identificarea locațiilor de colectare a donațiilor de cărți și 
demararea colectării cu accent pe colectarea cărților pentru 
copii 

Primăria (DASM), BJ O 
Goga 
Fonduri proprii 

Cel puțin 3 locații existente în 
oraș unde persoanele 
interesate pot lăsa cărți 
donate 

S5
. 

C
er

ce
ta

re
 

A5.1. Cercetare realizată la Țara Minunilor în cursul pilotării 
programului pentru părinți cu copii din învățământ pre-primar 

CILSDGC, DASM oct 2015 
– iun 2016 
Voluntariat CILSDGC 

1 studiu despre LF pe părinți 
cu copii din învățământ pre-
primar  

A5.2.  Cercetare realizată în cursul pregătirii resurselor umane 
pentru ADI ZMC  

CILSDGC, ADI ZMC – noi 
2015 – iun 2017 
Voluntariat CILSDGC + FI 

1 studiu despre LF părinți cu 
copii din învățământ primar 

A5.3. Cercetări ale studenților viitori profesori pentru 
elaborarea lucrărilor de dizertație (licență, masterat, doctorat) 

UBB, CILSDGC 
Fonduri proprii ale 
cercetătorilor + FI + 
voluntariat 

Cel puțin 1 lucrare de licență/ 
masterat/ doctorat 
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